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 2 اقيشرح ألفية احلافظ العر

 
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 حمة هللا وبركاته.السالم عليكم ور 

 سم. 
 به أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحوصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين

 :-تعالى رحمه هللا-قال الحافظ 
 اتريعــفت

ـــــــل  ت  خ  او   ـــــــم  أ   ن  وا إ  ف  ـــــــل  ا ك  س  ـــــــر   ل  ص   اض 
ـــــــــ ـــــــــل  ا ار  ظ ـــــــــن   ض  ع  ب  ف  ـــــــــط  ب  ي   ل  و  ص   ه  ل 
ـــــــخ  او   ـــــــا ه  ار  ت  ـــــــ خ  ي  لش  ـــــــ ن  إ  ف  ـــــــت  ع  ي   م  ل   د  م 
ــــــــوا ل  ت  خ  او   ــــــــ ن  إف  ــــــــا ت  ك  س  ــــــــو   خ  ي  لش   م  ل 

ـــــــو   ي    ك  او ه  ـــــــح  ـــــــاف  لص  ـــــــو   اي  ـــــــم   د  ق   ع  ن 
ـــــــو  ه  ب ـــــــ ـــــــل  ا)أب  ـــــــ    ت  ف   ي(از  لـــــــر  ا م  ي  ل  س 
ـــــــ ـــــــو ن  ذ  ك  ـــــــا )أب  ـــــــال( و  ر  ص  ـــــــع  ي   :ق  ل  م 
ـــــــل  او   ـــــــ د  ي ق ـــــــذ  ل ـــــــا ار  ت ـــــــخ  ا م  ك  ا  ح   اد  ع ه 

ـــــــد   ن   ف ـــــــ ـــــــل  ل  ا  ح  ـــــــح   ظ  ف  ـــــــن  ا ث  ي   اد  ر  ف 
ـــــــل  او   ـــــــت   ن  إ   ض  ر  ع  ـــــــف   ع  م  س  ـــــــر  ب  خ  أ   ل  ق   ان 
ـــــــن  و   ـــــــ ه  و  ح  ـــــــا) ن  ع  ـــــــو   ن  ب  ـــــــو  ( ر  ب  ه   اي 
ـــــــاو   ـــــــ ك  لش  ـــــــل  ا  ف  ـــــــ ذ  خ  ـــــــو   ان  أك   ه  د  ح 
ـــــــــــــــت  ح  م   ـــــــــــــــل   ل  م  ـــــــــــــــق  ل  ارأى  ن  ك   ان  ط 
ـــــ ـــــف  ـــــ ه  خ  ي    ش  ـــــو  ل  او   ال  ا ق ـــــم   د  ق ـــــ ة  د  ح 
ـــــــو   ـــــــح  )أ   ال  ق  ـــــــت  ا(: د  م  ـــــــل   ع  ب  ً  ف   د  ر  و   اظ 
ـــــــــــم  و   ـــــــــــإلا ع  ن  ـــــــــــي  ف   ال  د  ب  ـــــــــــم   اف  ن   ا ص 
ـــــــــأ  ب   ـــــــــ ه  ن  ـــــــــف  ى ف  و  س  ـــــــــ ه  ي  ـــــــــم   ى ر  ا ج 

ــــــــــــ ــــــــــــي  ا ف  ذ   ن  أ  ب  ــــــــــــلط  او ى ذ  و  ا ر  م   ب  ل 
 

ـــــــاو    ـــــــح  ي   ل   خ  ي  لش  ـــــــ ظ  ف  ـــــــم  ـــــــ د  ا ق   اع ر ض 
ــــــــــــــــــك  أ  و   ــــــــــــــــــل م  ا ر     ــــــــــــــــــه    ن  ي  د     ح  ل  ب   ي ق 
ــــــــــــــــم  م   ــــــــــــــــ ه  ك  س  ــــــــــــــــا ك  ل  ذ  ف   د   ر   اع  م  لس 
 م  ظ ــــــــــــــع  م  ل  ا رآه  ف ــــــــــــــ اظ ــــــــــــــف  ل   ر  ق ــــــــــــــي  
ـــــــب   ـــــــم   ر  اه  لظ ـــــــاأولـــــــ   ض  ع  ـــــــق  و   ه  ن   ع  ط 

ـــــــــــ ـــــــــــو إ   م     ـــــــــــ)أب  ر  ا اق  ح  س  ـــــــــــي   (ي  از  لش  
ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــأل  و   ه  ب  ل  ا اء  د  ل  ا اظ  ف   ل و 

ــــــــــل  ع   ــــــــــار    ــــــــــك  أ   ه  ي   ال د  ا  ف ــــــــــ خ  و  ي  لش 
ـــــــــــــــــج  او   ـــــــــــــــــ ع  م  ـــــــــــــــــإذا ت   ه  ر  ي  م  ض   اد  د  ع 

ــــــــــــار  أو ق   ــــــــــــر  ب  خ  )أ   ائ  ــــــــــــح  ت  س  ا ( و  ن   ان  س 
ـــــــــــو  ل  اب   س  ي  ل ـــــــــــو   ــــــــــــر   ن  ك ـــــــــــل   ب  اج   اي  ض 

ـــــــــ ـــــــــو اه   ع  أو م  ـــــــــار  ت  ع  اف   ؟س  ـــــــــو  ل  ا ب  ه  د  ح 
ــــــــــج  ل  ا   ــــــــــي  ف   ع  م  ً  ا م  ا أو  ه ــــــــــم  ــــــــــن  إل   ان  س 
ـــــــــاخ   ـــــــــ ار  ت  ـــــــــه  ي  ب  ل  اا   ذ  ف  ـــــــــت  ع  او      ق   د  م 
ـــــــــــــل   ـــــــــــــ خ  ي  لش  ـــــــــــــد    أ  ف  ـــــــــــــت   ل  و   ه  ائ    د  ع 
ـــــــــــا ـــــــــــل   خ  ي  لش  ـــــــــــح   ن  ك  ـــــــــــر  او  ع  ر   ث  ي   اف 

ــــــلن  ا  ف ــــــ ــــــو   ،ىن  ع  م  ل  بــــــا   ل  ق  ــــــا ف  ذ   ع  م   ى ر  ي 
ـــــــ ـــــــ ل   ظ  ف  ل  ال  ب  ـــــــا و  م  ـــــــع  ض  ـــــــك    ال  وا ف   ب  ت 

 

الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما 
 بعد:
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري 

األول ….. تحمل الثمانيةلما تكلم على القسم األول والثاني من أقسام طرق ال -رحمه هللا تعالى-فإن الناظم 
منها األول والثاني ذكر تفريعات ثمانية تتعلق بالقسمين، يعني يشترك فيها القسمان، فلم يجعلها بعد األول 

 لتعلقها بالثاني كتعلقها باألول، فالفرع األول أشار إليه بقوله:
ى اسم الفاعل أو اسم مصدر، بمعن ايعني مرضي رض   "إن أمسك الصل رضا"يعني أهل العلم  "واختلفوا"

 المفعول؟ بمعنى اسم المفعول، المرضي أصله مرضوين، نعم، اسم مفعول، يعني من ارتضاه أهل التحقيق، 
 واختلفـــــوا إن أمســـــك الصـــــل رضـــــا

ــــد عرضــــا   ج  والشــــيخ ل يحفــــظ  مــــا ق
  ج

والثقة واإلتقان بالضبط  إن أمسك الصل رضا" ا"واختلفو هذا الرضا، أو ما قد عرضا عليه، يجوز هذا وهذا 
يعني الطالب، عليه الذي يقرأ عليه، ويعرض عليه حديثه، وال هو  ل يحفظ ما قد عرضا" -حينئذ  - "والشيخ

ممسك أصله بيده، هل يصح السماع أو ال يصح؟ ألن الشيخ ال يخلو كما تقدم في حال العرض ال يخلو إما أن 
 يحتا  إلى أصل  ألنه يحف  حديثه، لكن إذا كان ال يحف  لحديثه في صدره، هذا ال امتقنن   اضابط   ايكون حافظ  

حديثه، بل ضبط حديثه ضبط كتاب ودونه وأتقنه وحاف  عليه فلم يخرجه من يده إال إلى ثقة يؤمن منه التحريف 
نما يكل ذلك إلى طالب رضا ثقة، ال يغفل عن متابعة القراءة، فهو  والتغيير، ومع ذلك ال يمسك األصل بيده، وا 

 على ما سيأتي في الفروع الالحقة ال سيما الخامس.  اكبير   اضي وموثوق، والناس يتفاوتون في هذا تفاوت  مر 
نما وكل اإلمساك  إلى ثقة  -إمساك األصل-ما الحكم إذا كان الشيخ ال يحف  حديثه وال يمسك هو بأصله وا 

 بجانبه؟ اختلف في ذلك أهل العلم 
 فـــــــبعض نظـــــــار الصـــــــول يبطلـــــــه

 جج

 ................................... 
 

يبطل هذا السماع، يبطل هذا الطريق  ألن وجود الشيخ حينئذ  كعدمه، يعني يكفي الطالب إذا كان الطالب ثقة 
"فبعض ومرضي وبيده أصل الشيخ فوجود الشيخ مثل عدمه  ألن الذي يرد على القارئ هو الطالب ال الشيخ 

يني والمازري، بل نقله الحاكم عن مالك وأبي حنفية  لما عرف من مذهبهما كإمام الحرمين الجو  نظار الصول"
من التشديد في عدم الرواية من الكتاب، وأنهما ال يعتدان إال بما حفظه الشيخ، وال يعتدان بضبط الكتاب، هذا 

ي والمازري، ذكورا منهم إمام الحرمين الجوين "فبعض نظار الصول يبطله"مذكور عن مالك وأبي حنفية، طيب، 
 قال:

................................... 
 ج

 وأك ـــــــــــــــر المحـــــــــــــــد ين يقبلـــــــــــــــه 
 ج

: إذا -وقد قيل-بل هو الذي عليه عملهم كافة، الذي عليه عمل كافة الشيوخ من أهل الحديث، قد يقول قائل 
لحديث والنظار وأهل كان القول والخالف في مثل هذه المسائل المتعلقة بعلم الحديث الخالف فيها بين أهل ا

بين أهل الحديث  اكيف ننصب خالف   األصول الذين عنايتهم بالكالم، وما يتعلق به أكثر من عنايتهم بالنص،
وتأثير  ،وعنايته بعلم الكالم وما يتبعه ؟إن بضاعته في الحديث مزجاة غيرهم ممن صرح بقوله:أهل الشأن وبين 

 ؟كيف ننصب الخالف بين هؤالء النظار وبين علماء الحديث ،هبل في عقيدت ،علم الكالم في مؤلفاته ظاهر
ولذا ينادي   كثير في كتب المصطلح ،في األصل أهل كالمفي الجملة وهم  ،ونقل أقوال األصوليين وهم نظار

 ةبعض طالب العلم أهل الغيرة على العقيدة والسنة ينادي بتنظيف كتب علوم الحديث من المسائل األصولي
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 4 اقيشرح ألفية احلافظ العر

أئمة هذا  ،وأن هؤالء ال يستحقون أن يذكروا في كتب الحديث الذي معوله على أهله األئمة ،لم الكالمالمتأثرة بع
  .الشأن، والحاف  العراقي وهو من أهل الحديث أثري 
 يقووووووووووووووووول راجووووووووووووووووي ربووووووووووووووووه المقتوووووووووووووووودر  

  
 

 عبوووووووود الوووووووورحيم بوووووووون حسووووووووين األثووووووووري  
 

 نعم؟  ؟أهل الحديث كيف ينصب الخالف بين النظار وبين ،أهل الحديث ،هو من أهل األثر
 طالب:.........
المازري  وأ هذا الشأن مثال  المسألة خالف بين إمام الحرمين وبين أئمة  ه،مدثبوت خبر أو علة هي ما هي بمسأ

واعتماده على  ، وبضاعته في الحديث مزجاة،ما تذكر أقوال الغزالي االكالم، كالهما متأثر، وكثير  متأثر بعلم 
يعني إذا قبلنا قوله في أصول الفقه فكيف  ؟!كثير، فكيف يقبل قوله في أصول هذا العلمالموضوعات والضعيفة 

لماذا؟ ألننا إذا  ،ولها ح  من النظر في الظاهر ،ولها بريق ،يعني دعوة قائمة ؟!نقبل قوله في أصول الحديث
لناهم عالة على المتقدمين قللنا من قيمة من يشتغل بعلم الحديث من المتأخرين ممن فرغ نفسه لعلم الحديث وجع

وغيره  ،يعني كثير من طالب العلم في دعواهم الجديدة يقللون من شأن ابن حجر ،وهم أهل حديث ،من األئمة
ألن ابن حجر وغير  ، وكالمهم صحيح في الجملة ممن جاء من المتأخرين ممن قعدوا وضبطوا قواعد هذا الفن

 ،فإذا كان مثل هؤالء يتكلم فيهم مع اهتمامهم ،عالة على األئمةعن عصور الرواية  اابن حجر ممن جاء متأخر  
فما بالك بعلماء الكالم الذين لهم حكم عند  ،بل هم حفاظ، حفاظ الحديث في العصور المتأخرة، يقلل من شأنهم

حكمي في أهل الكالم أن يضربوا بالجريد  :يحكمون عليهم بأحكام شديدة، الشافعي يقول ؟!أئمة هذا الشأن
الحديث ونذكر أقوالهم ونجعلها في مقابل  ، ثم بعد ذلك نأتي إلى كتب علوموأن يطاف بهم في األسواق ،النعالو 

ال مردودة؟ أوال   أصول أصل من أصول علم قطب و  مبحث السنة :أقوال أئمة هذا الشأن، الدعوة هذه مقبولة وا 
األصول التي تستمد  ،ي كتبهم أصول الفقهلماذا يقحمون علوم الحديث ف :وهذا معروف، قد يقول قائل ،الفقه
ألنه لو قبلت هذه  ؟يبحثون  فيكالسنة ف وابحث، فإذا لم يوتبنى عليها األحكام هي الكتاب والسنة ،األحكام منها

ألغوا  :جاءنا أهل القرآن قالوا ،واتركوا هذا لعلماء الحديث ،األصول ألغوا ما يتعلق بالسنة من كتب :الدعوة وقلنا
وال شك  ،، واألصول المختلف فيهااهعنا في ممى إال القياس و ألصول الفقه؟ ما يبق ىيبق ماذاق بالكتاب، ما يتعل

ال  -فن األصول- صول الذين قعدوا قواعد هذا الفنأل، وعلماء اعلى الكتاب والسنة أن المعول في االستنباط
فال بد أن يدرسوا ما يتعلق بالكتاب واستنباطهم على الكتاب والسنة،  ،شك أن معولهم على الكتاب والسنة

يدخل أن لكن من له عناية بالحديث  ،في كتبهم األصولية : إنه ما دام هذا شأنهم يذكرونهقد يقول قائل ،والسنة
علوم الحديث ما معوله  :ولسنا بحاجة إلى أقوالهم، نقول ،أقوالهم مع أن أقوال أئمة هذا الشأن تغني عن أقوالهم

يعني  ،نعم ،وهذا ال مدخل فيه ال للجويني وال للرازي وال للغزالي وال لغيرهم منها وال لآلمدي ،على النقل المحض
وعليهم مالحظات في العمل  ،ألن بضاعتهم مزجاة  ما معوله على النقل المحض هؤالء ال قيمة ألقوالهم فيه

ن كان بعض ،في ترجمته أمور ييعني اآلمد وفي كثير من األمور، ،واالعتقاد نه عنه: إمما قيل  ،ها ال يثبتوا 
فدل على أنه لم  ،كما هو ووجدوه وجاءوا بعد أيام ،وأن الطالب وضعوا على رجله حبر ،ال يعتني بالصالة مثال  

ة نقلية محضة فال عالقة نت المسألاإذا ك، المقصود أنه كثير ممن ترجم له انفاه لكن هذه الدعوى  ،يتوضأ
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ذا كانت المسألة لهؤالء ب ومن مسائل هذا  ،ألنهم من أهل النظر  مما يدخلها الرأي والنظر فتذكر أقوالهمها، وا 
ال لقلنا ،الفن ما يدخله النظر جميع من يأتي بعد المتقدمين ال عالقة له بهذا الفن، لكن كم أتى من المتأخرين  :وا 

 اعلى أن بعض المسائل لهفدل  ،وقتنا هذا وا يتتابعون على هذا إلىوما زال ،وحرر بعض المسائل في هذا الفن
ام أحمد ويعقوب بن إلى اإلم حها باألمس يعزو ابن الصالالمسألة التي ذكرنايعني  ،نصيب وح  من النظر

تصال والمؤنن على االنقطاع، هل ابن معنعن على االفيحمالن الن بين السند المعنعن والمأنن، اقر شيبة أنهما يف
أكثر المسائل التي تدرس ، و فظهم أو استنباط؟ استنباط من أحكامهممن ل مالصالح اعتمد في ذلك على نقل عنه
عن محمد بن الحنفية  :ني حينما قال، يعوذكرنا المثال باألمس قصة عمار ،إنما هي استنباط من أحكام األئمة

 مر به اوالرواية األخرى عن محمد بن الحنفية أن عمار   ،مر به -الصالة والسالمعليه -عن عمار أن النبي 
 ،والسبب اختالف الصيغة ة،هذه منقطع اوأن عمار   ،متصلة: عن عمار هذه قالوا ،-صلى هللا عليه وسلم-النبي 

 :  العراقي فيما تقدمفاولذا قال الح  ذا فهم ابن الصالحه
.................................... 

 

 كوووووووووووذا لوووووووووووه ولوووووووووووم يصووووووووووووب صووووووووووووبه 
 

ال على  ، لماذا حكم اإلمام أحمد ويعقوب تحتا  إلى نظرناها على نظر، نقل؟ هذه مبهذه مبناها على نظر وا 
ألن محمد   صال؟ حكما على الطريق األول باالتوعلى الثاني منقطع ،أنه متصلطريق األول بال بن شيبة على

وحكم على الطريق الثاني ألن محمد بن الحنفية  ،عن صاحبها الكنه يرويه ،بن الحنفية تابعي لم يشهد القصة
ال  ،ما رواها عن صاحبها ،القصة فحكىلم يشهد القصة ي تابع معوله على النقل هذا هل  ؟بظاهر ليسظاهر وا 
دراك يمكن يذكر قوله في هذا ؟ال على النظرا  و  إلعادة النظر في  اوح  تما زال المجال مف ،كل من له نظر وا 

 قال:ولذا   بعض القواعد من خالل أحكام األئمة والنظر فيها
 لصـــــــول يبطلـــــــهفـــــــبعض نظـــــــار ا

 وأك ـــــــــــــــر المحـــــــــــــــد ين يقبلـــــــــــــــه   ج
 

 ؟نظار األصول قالوا: ما الفائدة من شيخ ال يحف  حديثه وال يمسك بأصله ما أبطلهيعني حين ،ألنه يدخلها النظر
له داعي  ما ،يروح يرتاح في البيتهذا الشيخ  :والذي يرد على القارئ الطالب ذا الممسك بالكتاب، يقولون 

حاضر أقل األحوال يسمع  ،تروي عن شيخ حاضر ككون الكن أيض   ،ن حيث النظر مقبولةهذه مسألة م ،يجلس
قرأ من حديثه ويقر الشيخ الذي يسمع ما ي   ، كون اتصال اإلسناد بوجود هذاالحديث ويقر القارئ على قراءته

ره بهذا األصل، حكم باالنقطاع في حالة ما إذا غاب الشيخ وأمسك غيالقارئ على هذه القراءة أولى من أن ي  
الشيوخ من وجوده مثل عدمه، عوام ال نعم من  ،وعلى كل حال وجود الشيخ مؤثر على أي حال وجوده مؤثر

وعمروا حتى صارت أسانيدهم  ،طالت أعمارهم ألنها  إلى ما عندهم من الرواية جاحتي إال أنه ايفهمون شيئ  
اد العلو من الرواية عنهم، وفي القرن السابع والسادس فيستف م،جاء بعده ممن الرواية عنهم تسقط راوي اعالية، 
 اأمي  مع كونه  ،صله موجود ومحفوظ ومقابل على األصل، وقد يكون أعمىذا النوع من ال يقرأ وال يكتب، وأمن ه

قد يكون أعمى، ووصل الحال ببعضهم إلى أنه وصل إلى مرحلة من الشيخوخة والهرم إلى أنه ال يستطيع أن 
مثل هذا ما الذي تفيده  ،يقول برأسه كذا يعني نعم ايهز أصبعه إشارة إلى ال، وأحيان   افأحيان   ،أو الينطق بنعم 
ال فوجوده مثل عدمه، والعلو  ،ال تفيد إال مجرد إبقاء سلسلة اإلسناد التي هي خصيصة هذه األمة ؟الرواية عنه وا 
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أما في عصور الرواية ما يوجد مثل هذا  ،رةالذي يأتي من طريقه ال قيمة له، فتساهلوا في العصور المتأخ
بل  ،الكالم، في عصور الرواية لما كان المعول على األسانيد ما يمكن أن يمشي مثل هذا الكالم على األئمة

 .مجرد ما يحس أهل العلم بتغير فالن خالص يتوقفون عن الرواية عنه
..................................... 

 .................واختاره الشيخ.....
ـــــــــــــــه  ـــــــــــــــر المحـــــــــــــــد ين يقبل  وأك 

.................................... 
 

 والمراد بالشيخ
ـــــــد إل ابـــــــن الصـــــــ   مبهمـــــــا  ج  كــــ)قال( أو أطلقـــت لفـــظ الشـــيخ مـــا  أري

 

  ،وبعضهم لم يعتد به ،فيل  والخالف الذي ذكره عن نظار األصول ضعفه الحاف  الس    ،بن الصالحأي ا
 لشـــــيخ فـــــإن لـــــم يعتمـــــدواختـــــاره ا

 

 ................................... 
 

 .أو غير مرض   الطالب الممسك بأن كان غير ر ضاهذا 
 .......................فإن لم يعتمد

 

ــــــــــــذلك الســــــــــــماع رد    ممســــــــــــكه ف
 

ط جملة من يسق ،ا، فقد يسقط حديث  والشيخ ال يحف  حديثه لممسك غير رضا،إذا كان ا ،أي مردود وال يعتد به
يمسك كتاب علم ويستمع  يءيج ماذال ، وهذا الطالب غير رضا، طيب غير رضايحصل تصحيف ،حديث

سكت عن الرد فإنه ال يؤمن أن ي ، فإذا كان غير رضاإلمساك األصل اقد يكون أجير   ؟وينصب نفسه لهذا األمر
 .ةويريد أن يمشي األمور بسرع ،ألن همه هذا األجر على القارئ إذا أخطأ 

 ...يعني مردود ال يعتد به، والفرع الثاني "فذلك السماع رد"فلم يكن ثقة  "فإن لم يعتمد *** ممسكه"
 طالب:........

 .معروف حتى عن مالك، هو منقول عن مالك ،معروف نعم،
 طالب:........

فيما  ،القةلهم ع ينصب الخالف بين كل من له مدخل في هذا الفن، يعني في مسائل النقل المحض ما، نعم
ن حرروا بعض المسائل ما تسمع من شيوخ معاصرييعني ظر، قوله، يقبل قوله فيما يدخله الن ظر يقبله النيدخل

تقدم سيما في المسائل التي  ال ،ما نلغي ؟ألن للنظر مدخل فيها هل نلغي هذه األمور  وا فيهاعدودرسوها وأب
 إشكال، ال مدخل ألحد. هعليها ما فيالمجمع  ا،عليه الباب مفتوح، أما في المسائل المتفق ،فيها الخالف

 :التفريع الثاني أشار إليه أو ذكره بقوله
ــــــم  واختلفــــــوا إن ســــــكت الشــــــيخ ول

ـــــ ـــــع اوهـــــو الصـــــحي  كافي  ـــــد من  وق
   جج

ـــــــــــ  ـــــــــــر لفظ  ـــــــــــم ايق ـــــــــــرآه المعظ  ف
ــــه وقطــــع ــــ  الظــــاهر من  ج  بعــــض أول

يسأله  ؟حدثك ؟ن عن فالن عن فالن عن فالنالقراءة على الشيخ يقول القارئ: حدثك فال ،إلى آخره، العرض...
 ،أو يقول: أخبرك فالن إذا كان تحمل الشيخ بطريق العرض ،إذا كان المقروء عليه الشيخ تحمل بطريق السماع

هل ننسب لساكت  ؟ن سكتيقول: نعم، لكن إ ؟نعم، حدثك فالن :أن يقول اهمقتضى ذلك ما دام يسأله مقتض
ناس ال ؟للمجلس ما الذي جاء به، جاء لمجلس التحديثو ن األئمة ونصب نفسه نه ما دام م: إأو نقول ؟قول
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عليه فقال له بعض من حضر:  كر عن اإلمام مالك، قرئ كما ذ  ؟! قولب لساكت سينقال: ما ي !يقرؤون وسكت
خالفية بين أهل  افهذه المسألة أيض  ؟ علي   اإلى هذا المكان إال لتقرؤو  يقال: ما الذي جاء ب ؟نعم :لماذا ال تقول

يعني العلماء من المحدثين وغيرهم اختلفوا إن سكت  "واختلفوا إن سكت الشيخ"والخالف فيها ضعيف،  ،العلم
ما يعني  ،االشيخ ولم يقر لفظ  سكت إن اختلفوا  ؟أخبرك فالن ارئ:الشيخ المتيق  العارف بعد قول الطالب الق

  .إشارة مفهمه تقوم مقام نعم ، وال أشارما نطق صراحة ،مأي نع :نعم، أو أومأ بإشارة مفهمه برأسه :قال
وهو الصحيح، يكفي  ،اه المعظم كافي  فرآ  "وهو الصحي "من المحدثين والفقهاء  فرآه المعظم" ا"ولم *** يقر لفظ  
 :ويقال ،هذامثل قر على خطأ في إلقراء السنة أن ي   ألنه ال يصح من إمام ذي دين متصد     في صحة السماع

"وقد منع *** بعض  في صحة السماع "ا"وهو الصحي  كافي  ال يمكن أن يتصور مثل هذا  ،ويسكت ؟ثكحد
 (.نعمو)شترط النطق ببسكوت الشيخ في الرواية فا منع منه بعض أولي الظاهر أي االكتفاء أول  الظاهر منه"

 ...........................وقــد منــع
  ج  به أبو الفـت .......................

ــــه وقطــــع  ــــ  الظــــاهر من  بعــــض أول
...................................   

" -بعده الشيخ- م "ة يعافمن أئمة الش ،الشافعي "سليم الرازي"أبو الفتح  اقطع بالمنع مطلق   لصرف با أبو إسحاق 
يعملون إال هذان وافقا بعض الظاهرية في المنع، وهو الئق بمذهب هؤالء الذين ال  "الشيرازي"للضرورة 

بد أن ينطق يقول:  ألن مذهبهم مذهب الظاهر، ال  بالمنطوق، وأما ما يفهم من األحوال والقرائن ما يعملون بها
وافقوا المعظم في تجويز الرواية بالعرض من غير تصريح  ؟لكن ماذا عن البعض اآلخر من أولي الظاهر ،نعم
ليم الرازي" اق  يعني بالمنع مطل "وقطع *** به أبو الفت " (نعمو)ب  .ثم بعده الشيخ أبو إسحاق الشيرازي  "س 

، يعمل بالمروي  ؟كيف يعمل به ،يعمل به ،أي بالمروي  ،وقال: إنه يعمل به ،وكذا أبو نصر ابن الصباغ
 ا ي عمل بها وال يروى كما سيأتي في اإلجازة والمناولة أنه ،والرواية قول معروف عند أهل العلم ن العمليوالتفريق ب

 ،الفقهاء يرون الرواية على هذه الصورةمن اآلن المعظم من أهل الحديث و  ،من هذا النوع ، فكان هذابها
ونص النووي في شرحه على  ،من أهل العلم ال يعتدون بقول أهل الظاهر وجمع ،لي الظاهرو ويعارضهم بعض أ

حد ال يرى القياس الذي هو أ  ألنه ود( بأنه ال يعتد بقول دا92)في الجزء الرابع عشر صفحة  ،صحيح مسلم
، عناية فائقة تفوق كثير من المتفقه: إن أهل الظاهر لهم عناية بالنصوص وخالفه آخرون وقالوا ،أركان االجتهاد

 فهؤالء ال ،ألن بعض المسائل معولها على نصوجه   ؟ ولكلال يعتد بقولهمماذا لتفوق عناية كثير من المتفقه، ف
وأما إذا كان مستند المسألة على اجتهاد أو قياس فإن  م،فيقبل قوله لعناية بالنصأهل الظاهر من أهل اأن  شك

 -أي بالمروي -ولكنه قال: إنه يعمل به  ،وكذا أبو نصر وابن الصباغ أهل الظاهر ال مدخل لهم في مثل هذا،
متصلة منك إلى المحدث العمل بالمروي ونقله كرواية  ،ألن التفريق بين المروي والرواية  لم تصح الرواية بهن وا  

في صحيح البخاري  اوجدت حديث   ،إذا صح ،أنت اآلن تعمل بحديث تجده في الكتب ،فرق  همن يروي هذا في
 وتقدم قول ابن خير. ما ترويه إال إذا كان لك به إسناد، ؟لكن ترويه ،تعمل به

ـــــــــاع      قلــــــــــت: ولبــــــــــن خيــــــــــر امتنــــــــــاع   ـــــــــه إجم ـــــــــل ســـــــــوى مروي  نق
 ج
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وال تعمل إال  :بل زاد على ذلك قال ،وال تنقل من الكتب ،روايةه ال تروي إذا لم تكن لك بنقل اإلجماع على أنك 
برهان وغيره، وألفاظ جماع على خالفه قائم، نقله ابن واإل ،لكن هذا ال شك أنه تضييق ،روايةلك به  إذا كانت

لف  األداء على الشيخ يعني قرأ وأراد رواية ما قرأ أو سمع األول يعني األول  ،لكقرأ كذاألداء لمن سمع أو 
 :-في درس األمس-الذي ذكره بقوله  ،المناسب له هو األول

    وجوووووووووووووووودوا فيوووووووووووووووه قووووووووووووووورأت أو ق ووووووووووووووور ي 
 

 ................................... 

ذا كان الرواية بطريق السماع سمعت والتفريع الثالث في التفريق بين الصيغ  ،واأللفاظ التي تقدم الكالم فيها ،وا 
ومتى  ؟أخبرني :ومتى يقول ؟أخبرنايقول: ومتى  ؟حدثني :ومتى يقول ؟حدثنا :اإلفراد والجمع، يعني متى يقولب

 :قولهباإلفراد والجمع، ذكره  ؟ الصيغ تختلف بيننا أنبأني؟ أنبأسمعت؟ ومتى يقول: سمعنا :يقول
ـــــد عهـــــدا ـــــذي ق ـــــار ال  والحـــــاكم اخت
 حـــــد ن  فـــــ  اللفـــــظ حيـــــث انفـــــرادا

   ج

ـــــــر  ـــــــه أك  ـــــــ  الدا علي  الشـــــــيوخ ف
 واجمـــــــــــــع  ضـــــــــــــميره إذا تعـــــــــــــددا

  ج
في صيغ األداء وهي أن  ، وأئمة عصرهيعني من شيوخه ،ختار األمر الذي قد عهد عليه أكثر الشيوخالحاكم ا
الطالب في  اأيه ن معه وقت السماع غيره، واجمع  ن لم يكبأ افي اللف  حيث انفرد دحدثني فالن باإلفرا يقول:

فمن سمع وحده  ،بأن كان معك وقت السماع غيرك احدثنا إذا تعدد :جمع ضميره فقلا ،صيغةحال األداء في ال
من  هذا إذا كان على ذكر   ،حدثني باإلفراد، ومن سمع ومعه غيره يقول: حدثنا فالن :ويقول ،يقول: سمعت

ذا كان يعرف أنه قد حدثنا إ :وفي الصورة الثانية ،حدثني عند الشيخ إال هو يقول:حضر الواقع يعرف أنه لم ي
 : حدثنا.فيقول ،حضر معه عند الشيخ جماعة

 حـــــد ن  فـــــ  اللفـــــظ حيـــــث انفـــــرادا
 واجمـــــــــــــع  ضـــــــــــــميره إذا تعـــــــــــــددا    ج

  ج
 .في القسم األول ،والعرض يعني األول في طريق السماع في الطريق األول

 والعـــــرض إن تســـــمع فقـــــل: أخبرنـــــا
 أخبرن ................... اأو قارئ     ج

  ج
 ،يعني إذا كان التحمل بطريق العرض ،بالجمع : أخبرناني في طريق العرض إن تسمع بقراءة غيرك فقليع

تعرض على  ،تقرأ على الشيخ اوليس معك أحد   اتكن قارئ  إن أو  ،أخبرنا بالجمع :والحضور مجموعة تقول
ه الحاكم عن الشيوخ عن شيوخه يقول ابن الصالح في هذا يعني ما نقل "واستحسنا" : أخبرني باإلفرادفقل ،الشيخ

واإلفراد والجمع من جهة أخرى  ،وأئمة عصره من التفريق بين صيغ األداء في حال العرض والسماع من جهة
 إنه حسن رائق.  :وقال ،استحسنه ابن الصالح

 ونحــــــوه عـــــــن ابــــــن وهـــــــب رويـــــــا
 

 ................................... 
 ج

ي ذكرنا أنه أول من أوجد هذا التفريق بين صيغ األداء بمصر، ونحوه عن عبد والذ ،ونحوه عن عبد هللا بن وهب
 ا.هللا بن وهب روي

 ................عـن ابـن وهـب رويـا
 

ــــــــن رضــــــــيا  ــــــــب لك ــــــــيس بالواج  ول
 ج

 ،حدثني ومعه جماعة :أو قال ،حدثنا وهو بمفرده :بمعنى أنه يأثم إذا قال ،ليس ما تقدم من التفصيل بالواجب
 لكنه ليس بالواجب،  حدثني في حال العرض، هذا مجرد استحسان :أو قال ،خبرني في حال السماعأ :أو قال
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................................... 
 

ــــــــن رضــــــــيا  ــــــــب لك ــــــــيس بالواج  ول
 ج

 ،نه هو الذين يبين الواقعألاستحب عند كافة أهل العلم  لكنه رضي   ،التفصيل الذي تقدم ليس بالواجب عندهم
، هل كان بمفرده أو نسي وشك ،لكن إن نسي مع طول العهد ،من الواقع ما نسي ان الراوي على ذكر  هذا إذا ك
 ؟ريق السماع أو بطريق العرض؟ ماذا يصنعطحد؟ وهل كانت روايته عن هذا الشيخ بكان معه أ

 أو مــــــع ســــــواه؟ فاعتبــــــار الوحــــــده  ج  والشــــــك فــــــ  الخــــــذ أكــــــان وحــــــده
 

أو  ،أو مع سواه ،حدثني :ومقتضاه أن يقول؟ حدهلتحمل من لف  الشيخ أكان و خذ واإذا وقع الشك في حال األ
ووجود من  ،لماذا؟ ألن وجوده مجزوم به ،يرمضال اعتبر الوحدة، فيأتي به مفرد  فالم فيأتي بالجمع كان مع سواه

 ،وده مجزوم بهلماذا؟ ألن وج ،فاعتبار الوحدة محتمل ،عداه مشكوك فيه، فيأتي بالمتيقن ويطرح المشكوك فيه
الجمع  -اإلمام يحيى بن سعيد- "لكن رأى القطان   ، فيأتي بالمتيقن ويطرح الشكووجود من عداه مشكوك فيه

وجوده ويشك في وجود غيره، فيأتي بالمجزوم به ويطرح الشك بوجه اإلفراد أنه يجزم  :قلنا "فيما أوهم اإلنسان  
أي وهم  "أوهم"أي في حالة ما إذا  "فيما"حدثنا أو أخبرنا  :يقوليعني ف "الجمع"بن سعيد يحيى  ن  "لكن رأى القطا

لماذا؟ وجه  ،معرأي القطان الجحدثنا أو حدثني  :ما الذي قال ،يعني في لف  شيخه هفي شيخ ،"اإلنسان"وشك 
ال  ؟لكن وجه الجمع نعم ه،اإلفراد عرفنا أو ن الشيخ حدثك أو قرأت عليه ؟ الجمع يدل على أأعلىالجمع أقل وا 

ذا قلت:و ، والشيخ كالمه موجه إلى المجموع، عليه وأنت حاضر قرئ  حدثني أو أخبرني بلفظك هذا جزمت بأنك  ا 
الصيغة  شك أن هذه حدثني أو أخبرني ال :وهذه أقوى، إذا قلت ،أنت المقصود بالتحديث على وجه الخصوص

شك أن هذه عناية  دكما وال يوجد ثالث اليعني لما تجلس أنت والشيخ بمفر  ،خبرنا: حدثنا أو أأقوى من أن تقول
ام من الناس ئألنك بمرأى من الشيخ بخالف ما لو كان معك ف  من الشيخ فائقة تجعلك تهتم وتحضر القلب

وأنا محل  ،نني بمفردي بين يدي الشيخإ :وكونك تفرد الضمير لتقول للناس ،بإمكانك أن تتغافل في حال السماع
فإنك تخبر أنك من ضمن  ،حدثنا أو أخبرنا :بخالف ما لو قلت ،دني بالتحديثوالشيخ قص ،عناية من الشيخ

وهذا الوجه ظاهر، يعني وجود اإلنسان بمفرده عند الشيخ يكون حضور قلبه  ،مجموعة تسمع والشيخ يحدث
من ومنهم  ،ننظر الطالب في الجموع نجد منهم من يلتفتحن ن، و يختلف ،ال ؟مثلما إذا كان مع فئام من الناس

يس تحديث الجمع سارح، فل وه ومنهم من ،محضر القلب وه ومنهم من ،ومنهم ينسخ على ما سيأتي ،ينعس
 مثل تحديث المفرد.

 ...................لكــن رأى القطـــان  
ــــال وال ــــ  شــــيخه مــــا ق ــــدو ف  حــــدة ق

   ج

 الجمــــــــع فيمــــــــا أوهــــــــم اإلنســــــــان   
ــــــد ــــــ  واعتم ــــــ  ذا البيهق ــــــار ف  اخت

  ج
الوحدة  ،قول القطان وأنه يختار الجمع، البيهقي اختار الوحدة، والوحدة قد حكىهقي قول القطان البي حكىلما 

وما حكاه عن  ،بعد حكاية قول القطان، واعتمد ما اختاره الحاكم ،مفعول مقدم، قد اختار في هذا الفرع البيهقي
ال بعد ال فالبيهقي قبل وا   ؟بينهما عشرين سنة، ال وينيعني  ؟شيوخه وأئمة عصره، يعني وافق الحاكم على هذا وا 

الحاكم قبل، المقصود أنه  ،يعني بينهما ثمانين سنة ،كثير، الحاكم أربعمائة وخمسة، والبيهقي خمسة وثمانين
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وال شك  ،لترجيح قوله اها وجيهةوكأنه ما رأى العلة التي أبد، طلع على قول القطان، وقد ايوافق الحاكم على هذا
 .علة قوية ومتينة ،اأنه علة قوية ومتينة أيض  
 ااتبع أيه ورد" ا"اتبع لفظ  حمد بن حنبل: اإلمام أ "وقال أحمد": في التقيد بلف  الشيخ، الفرع أو التفريع الرابع

"وقال أحمد: اتبع لفظ ورد *** للشيخ يعني ال تتعد لف  الشيخ  "للشيخ ف  أدائه ول تعد"ورد  االمحدث لفظ  
ويفرق بين حدثنا  ،ال تعد، وكان اإلمام أحمد يعتني بالفروق بين ألفاظ الشيوخوفي تحديثه إياك و  ،لك ف  أدائه"
ن كانت األمثلة في صحيح مسلم أكثر وأظهر ،وأخبرنا وهذه طريقة اإلمام مسلم  ،واألمثلة في مسنده كثيرة، وا 

 مام أحمد.عند اإل اوهي موجودة أيض   ،التفريق بدقة بين صيغ األداء
 اومنــــــــــع اإلبــــــــــدال فيمــــــــــا صــــــــــنف
 بأنــــــــه ســــــــوى ففيــــــــه مــــــــا جــــــــرى 
ـــــــــب  ـــــــــا روى ذو الطل ـــــــــأن ذا فيم  ب

   جج

ــــــــا  ــــــــث راو  عرف ــــــــن حي  الشــــــــيخ لك
 فــــ  النقــــل بــــالمعنى ومــــع ذا فيــــرى 
 جج  بـــــالفظ ل مـــــا وضـــــعوا فـــــ  الكتـــــب

 :قل ،الشيخ أخبرنا :قال لك ،حدثنا :قل ،حدثنا :تقيد واتبع لف  الشيخ، قال لك الشيخ :اآلن اإلمام أحمد يقول
أو ولذا منع اإلبدال فيما  ،يعني وكذا ا"ومنع اإلبدال فيما صنف"وأشرنا إليها فيما سبق،  ،طريقة مسلمأخبرنا، وهذه 

يعني تأتي لنسخ كتاب من  ،يعني في الكتب المصنفة المدونة افيما صنف ،، اإلبدال إبدال حدثنا بأخبرنااصنف
 :إن كان المؤلف كتب أخبرنا قل ،أي لف  يكفيف ،البخاري ما يرى التفريق بين حدثنا وأخبرنا :وتقول ،كتب السنة

ب ار ه ا{ فرق  هما في ؟المانع ما ،حدثنا ث  أ خ  د   ئ ذ  ت ح  م  وبينا ما  هما فرق،بين التحديث واإلخبار ما [( سورة الزلزلة4)] }ي و 
الكتاب  فلماذا نثقل ،مام الصنعة البخاري ما يرى فرق ، لكن يقول لك: إبينهما من فرق دقيق في درس األمس

فة ال يجوز التعرض لها تفريق، الكتب المصنللنفرق بين صيغتين ال أثر ل  أخبرنا :وقال فالن ،األول حدثنا :قال
لكن  ،وذكره ابن الصالح وغيره الذي عليه الجمهور،هو لبتة، حتى على القول بجواز الرواية بالمعنى و بالتغيير ا

والرواية باللف  في  ،ألن األصل الرواية باللف   عنى في المصنفاتابن الصالح اشترط أال يكون هذا التغيير بالم
ال متعذرة ال عن فالن  اأما بالرواية اللفظية تنقل حديث   ؟المصنفات ممكنة وا  تجوز  عن فالن إذا كنت متأهال  وا 

ذا كان  ،روايتك بهذا المعنى  ،شئت فرق بين التحديث واإلخبار انقل عنه حيثماالال يرى ممن الشخص هذا وا 
ثم تأتي إلى  ،البخاري ما يرى فرق بين التحديث واإلخبار :تقول ،لكن إذا كان في كتاب مصنف، البخاري 

ألن هذا  األمر فيه ضيق  ،؟! الاألمر فيه سعة :وتقول ،صحيحه وتغير في هذه الصيغ باعتبار أنه ال يرى 
وبعض الناس يسبق قلمه فيكتب لف   بل تبقى الكتب كما هي، ،وهو خالف األمانة ،تحريف في الكتب وتصرف

أو يزوغ نظره من كلمة إلى كلمة من حدثنا إلى أخبرنا  ؟أغير ماذال ،دام المعنى واحد ما :فيقول ،بدل لف 
، ال يجوز التصرف في كتب د الكتابو ال اطمس وس ؟طمس وأسود الكتاب والمعنى واحدأ ماذال :ويقول ،فيكتبها
 الناس.

المعنى في المصنفات ال تجوز ب وكذلك رواية المتون  ،أخبرنا أو العكسوو إبدال حدثنا ب ا""ومنع اإلبدال فيما صنف
الحتمال أن يكون الراوي ممن يرى  :يعني ابن الصالح، قالوا "ومنع اإلبدال فيما صنفا*** الشيخ" بحال

زت لتعذر اللف  في كثير من التبديل والرواية بالمعنى إنما جو  اله ما لم يقل، وأيض  و  فكأنه ق   ،التفريق بينهما
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ندرة من الناس،    لتعطلت رواية كثير من األحاديث  ألن من يأتي باأللفاظ كم سمعولو اشترط اللف ،األحيان
ال  ،المعروف عند أهل العلم على ما سيأتي في الرواية في المعنى هلكن من يتذكر المعنى ويسوق المعنى بشرط

 ة.شك أن هذا يوجد في الناس بكثير 
................................... 
 بأنــــــــه ســــــــوى ففيــــــــه مــــــــا جــــــــرى 

   جج

 .............. لكـــن حيـــث راو  عرفـــا 
 جج  فــــ  النقــــل بــــالمعنى ومــــع ذا فيــــرى 

قال: أنه  ، تنقل عن البخاري ايعني بين التحديث واإلخبار وال يرى فرق   ،ى بينهمابأنه سو   اعرف لكن حيث راو  
و تجد في صحيح ، لإلى شيخ الشيخ ، ال تتعدتعرف أن البخاري ما يفرق بين حدثنا وأنت ،حدثنا فالن من قوله

 ،أخبرنا الحميدي بكذا ي:قال البخار  :حميدي بكذا، فتقولالالبخاري حدثنا الحميدي من قوله، حدثنا 
افهة فإن كان مش ف  النقل بالمعنى"***  "ففيه ما جرى يعني بينهما  "لكن حيث راو  عرفا *** بأنه سوى"

ألن المعنى واحد عند هذا اإلمام، لكن حيث يوجد في مصنفه يأتي ما   إشكال هما في ،وهذا ال يرى التفريق انقل
 .ألن الرواية باللف  غير متعذرة صنف معنى جائزة ما لم تكن في مالاشترطه ابن الصالح أن الرواية ب

خاصة ما جرى هذا يعني يجري في مثل  فيه ما جرى""فبينهما  "بأنه سوى"بالبناء للمفعول  "لكن حيث راو  عرفا"
الرواية بالمعنى ون والجمهور ير  ،ايعني ابن سيرين ال يرى الرواية بالمعنى مطلق   ،من الخالف في النقل بالمعنى

"فيما أي إجراء هذا الخالف فيرى ابن الصالح بأن ذا أي الخالف  ذا" مع"ف  النقل بالمعنى و ففيه هذا الخالف 
" روى ذو " ينقل من كالم الشيخ ،بالمشافهة ،يعني مما تحمله باللف  الطلب  "بأن ذا فيما  "ل ما وضعوا ف  الكتب 
"بأن ذا يعني هذا الخالف  روى"  "ل ما وضعوا"ني مشافهة من شيخه يعبما تحمله باللف   "فيما روى ذو الطلب 

ألن ابن الصالح استثنى   م في كتبهميعني أصحاب التصانيف في مصنفاته ،ال يجري الخالف فيما وضعوا
 0وهللا أعلم ،ا الخالف في الرواية بالمعنىهفإنه ال يجري في ،المصنفات

 .نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،على عبده ورسولهوبارك وصلى هللا وسلم 
 
 




